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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2017-06-21 kl. 13:00 
Plats: Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Järnvägen, Bygglov för tillbyggnad av restaurang

Förslag till beslut
Sökt bygglov lämnas utan förslag till beslut till byggnadsnämnden.

2. Lövåkern, Bygglov för nybyggnad carport/förråd och rivning av 
förråd
Förslag till beslut
Ansökan lämnas till byggnadsnämnden utan förslag till beslut.

3. Hansjö, Bygglov för fasadändring på enbostadshus 
Förslag till beslut - Sammanfattning
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

4. Vingen, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus
Förslag till beslut - Sammanfattning
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

5. Hansjö, Strandskyddsdispens för nybyggnation av

vedbod/förråd

Förslag till beslut

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för att uppföra vedbod förråd 
söder om  på fastigheten Hansjö.

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 
miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften.

Som tomt får tas i anspråk med gul färg markerat område på bifogad karta. 
Avgiften för strandskyddsdispens är 2 016 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

6. Ekonomiuppföljning januari - maj 2017
Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

7. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av garage, flytt av lada, anmälan 
installation av eldstad
Förslag till beslut
Prövningen av bygglov delegeras till stadsarkitekten.

8. Rättvisan, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Ärendet lämnas till Orsa byggnadsnämnd utan förslag till beslut.
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9. Verksamhetsplan 2018 för Byggnadsnämndens verksamhet 
Förslag till beslut
Förslag till verksamhetsplan för 2018 godkänns (bilaga).

10. Orsa Kyrkby, Bygglov för nybyggnad av fritidshus, 
komplementbyggnad
Förslag till beslut - Sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

11. Orsa Kyrkby, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

12. Holen, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och tre 
komplementbyggnader.
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

13. Orsa & Hansjö, Strandskyddsdispens för anläggande av 
multiskidbana

Förslag till beslut

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för sökt åtgärd, anordnande av 
vägbana med belysningsarmatur.

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 
miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 5, området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller 
väsentlig förändra livsvillkoren för djur eller växtarter i området.

För detta ändamål får endast tas i anspråk det mark- och vattenområde som 
överbyggnaden av vägbanan upptar på fastigheten.   

Vägbanan ska vara tillgänglig för allmänheten och får ej förses med skyltar 
eller andra anordningar som avhåller allmänheten att vistas på eller vid 
vägbanan. 

Sökanden informeras om att åtgärd som kräver arbete i vatten ska anmälas 
till Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 11. 

14. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av pumphus
Förslag till beslut
Bygglovsprövningen delegeras till Stadsarkitekten eller 
byggnadsinspektör.

15. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygglovsprövningen delegeras till Stadsarkitekten eller 
byggnadsinspektör.

Informationsärenden 
1. Skrivelse från NN
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Delegationsbeslut 
1. Orsa Kyrkby, Slutbesked för installation av eldstad.

2. Hansjö, Startbesked för etapp 1 för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

3. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

4. Orsa Kyrkby, Startbesked för tillbyggnad av carport.

5. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

6. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 5 119kr för anpassning av badrum.

7. Skattungbyn, Startbesked för nybyggnad av två fritidshus

8. Orsa Kyrkby, Stratbesked för nybyggnad av garage

9. Hansjö, Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus

10. Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

11. Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

12. Vångsgärde, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

13. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

14. Rosentorp, Startbesked för nybyggnation av gäststuga.

15. Vingen, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

16. Åberga, Startbesked för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader

17. Orsa kyrkby, Startbesked för nybyggnad av växthus

18. Åberga, Startbesked för installation av eldstad

19. Torrvål, Interimistiskt slutbesked

20. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

21. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

22. Hansjö, Startbesked för nybyggnation av fritidshus.

23. Mickelvål, Bygglov och startbesked för nybyggnad av carport

24. Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

25. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, Mickelvål

26. Skattungbyn, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal.

27. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus med carport

28. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

29. Slutbesked för nybyggnad av carport, Hansjö

30. Startbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

31. Kallmora, Startbesked för installation av eldstad

Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut 2017-05-15 gällande strandskyddsdispens för fritidshus 

på Kallmora - länsstyrelsen ändrar byggnadsnämndens beslut med justerad 

tomtplatsavgränsning

2. Nacka tingsrätts protokoll från syn 2017-05-19 gällande Vångsgärde

3. Mark- och miljödomstolens dom 2017-06-12. Avslår överklagandet över 
länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet för 
vidare handläggning gällande Vångsgärde

4. Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 att bevilja ansvarsfrihet för år 2016 till 
kommunstyrelsen, nämnderna och de gemensamma nämnderna

5. Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 att godkänna årsredovisning 2016 för 
Orsa kommun
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6. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande, 
Hansjö 

7. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Skattungbyn

8. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2017-06-21

Bo Lindblad Inger Svensson 
Ordförande Sekreterare 
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